
 

 

บทนํา 

โลกนีเ้ตม็ไปด้วยจลุชีพรวมถึงแบคทีเรียท่ีทําให้เกิดโรคและทําให้วตัถเุสื่อมสภาพ ทกุอยา่งท่ีมนษุย์หรือสตัว์สมัผสัไม่วา่จะ

เป็นเคาน์เตอร์ห้องครัวเคร่ืองสขุภณัฑ์ลกูบดิประตพืูน้หรืออปุกรณ์ทางการแพทย์ล้วนมีแบคทีเรีย อยา่งเชือ้อีโคไล (Escherchia 

coli)และ สแตฟิโลค็อกคสัออเรียส (Staphylococcus aureus) ซึง่อาจทําให้เจ็บป่วยรุนแรงได้หากไม่ได้ทําความสะอาดพืน้ผิว

และฆา่เชือ้อยา่งสม่ําเสมอ 

ยกตวัอย่างเตียงในโรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภยัของคนจะมีเกณฑ์กําหนดเก่ียวกบัปริมาณจลุชีพประจําถ่ินบนพืน้ผิว

ท่ีถกูสมัผสับอ่ยเอาไว้วา่กลุม่ของจลุชีพท่ีอาจก่อให้เกิดโรคจะมีได้ไม่เกิน 100 หนว่ย CFU / 100 ตารางเซนติเมตร(CFU=หน่วย

ท่ีได้จากวธีิตรวจนบัปริมาณของจลุชีพท่ีเจริญและแบง่กลุม่โคโลนี)และจํานวนจลุชีพทัง้หมดต้องไม่เกิน 250CFU / 100 ตาราง

เซนติเมตรงานวิจยัท่ีสนบัสนนุโดยกองทพัสหรัฐพบวา่ต้องใช้สารฆา่เชือ้ท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงทําความสะอาดทกุๆสองชัว่โมงเพ่ือให้

รางเตียง  ICU มีปริมาณจลุชีพต่ํากวา่ระดบัท่ีจะก่อให้เกิดการตดิเชือ้ รวมถงึควบคมุเชือ้โรคสองสายพนัธุ์ท่ีดือ้ยาปฏิชีวนะ

อย่างเชือ้สแตฟฟิโลคอกคสัออเรียสท่ีดือ้ยาเมธิซิลิน (MRSA) และเชือ้เอ็นเทอโรคอกคสัท่ีดือ้ยาแวนโคมยัซิน(VRE)นกัวจิยัสรุป

ได้วา่สารฆา่เชือ้ท่ีได้รับอนญุาตจากโรงพยาบาลสามารถลดปริมาณเชือ้แบคทีเรียให้อยู่ในระดบัปลอดภยัได้อย่างรวดเร็ว แต่

แบคทีเรียจะแพร่พนัธุ์กลบัมาอยา่งรวดเร็วจนมีปริมาณมากกวา่ 250 CFU / 100 ตารางเซนติเมตรและแต่ละเตียงต้องฆา่เชือ้

รางเตียงซํา้ทกุๆ 120 นาทีเพ่ือรักษาความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง 

ไม่มีใครมีเวลาหรือบคุลากรสําหรับทําความสะอาดทกุพืน้ผิวในโรงพยาบาล ศนูย์การค้า บ้าน ห้องนํา้ หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ 
ทกุ ๆสองชัว่โมง ยิ่งไปกวา่นัน้สารฆา่เชือ้มีสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายอย่างสารฟอกขาวและเปอร์ออกไซด์ซึง่ทําให้ระบบหายใจ



ระคายเคือง เป็นอนัตรายหากกลืนกินเข้าไป กดัผิวหนงั และทําลายหรือทําให้สีของพืน้ผิวท่ีทําความสะอาดผิดเพีย้นไป 
เทคโนโลยีซลิเวอร์ของไมโครแบนเข้ามาชว่ยแก้ปัญหาเหลา่นีโ้ดยใช้คณุสมบตัต้ิานจลุชีพของธาตเุงิน 

โซลูช่ัน: ซลิเวอร์ชีลด์ 

ธาตเุงินหรือซลิเวอร์ ถกูใช้เป็นสารต่อต้านจลุชีพมาเป็นเวลานานแล้วอย่างน้อยตัง้แต่เม่ือครัง้ท่ีฮิปโปเครติสได้อธิบายถึง
คณุสมบตัิต้านจลุชีพของธาตเุงินเป็นครัง้แรกเม่ือ 400 ปีก่อนคริสตกาล แต่นกัวทิยาศาสตร์เพิ่งจะเข้าใจการทํางานของธาตเุงิน
เม่ือปีค.ศ.1972 นีเ้อง ธาตเุงินจํานวนเล็กน้อยจะเข้าไปขดัขวางการเผาผลาญอาหารของแบคทีเรียโดยทําให้แบคทีเรียไม่
สามารถเปล่ียนสารอาหารให้กลายเป็นพลงังานซึง่จะระงบัการแพร่ขยายพนัธุ์ การสร้างกลุม่โคโลนีใหม่ และการอยูร่อดของ
แบคทีเรีย 

นวตักรรมเทคโนโลยีซิลเวอร์ชิลด์ของไมโครแบนใช้คณุสมบตัิต้านจลุชีพของเงินผสานลงไปในโพลเิมอร์ซึง่ถือเป็นการก้าว
หน้าท่ียิ่งใหญ่ เน่ืองจากรูปทรงเรขาคณิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์และกลไกการปลดปลอ่ยซิลเวอร์ไอออนท่ีมีประสทิธิภาพสงู ซิลเวอร์
ชิลด์ทําปฏิกิริยาเร็วกวา่ธาตเุงินต้านจลุินทรีย์ชนิดอ่ืน ๆ ถงึ 8 เท่าโดยท่ีโพลเิมอร์ยงัคงสมบรูณ์และทนทานอยู ่

จากการทดสอบแสดงให้เห็นวา่ซิลเวอร์ชิลด์ช่วยลดเชือ้ซาลโมเนลลา เอนเทอริก้า(Salmonella enterica)เชือ้ อี.โคไล (E. 

coli)เชือ้สแตฟฟิโลคอกคสัออเรียสท่ีดือ้ยาเมธิซิลนิ(MRSA)และ เชือ้เอน็เทอโรคอกคสัท่ีดือ้ยาแวนโคมยัซิน(VRE)ได้ถงึ 99% ใน

เวลา 2 ชัว่โมงท่ีอณุหภมิูห้องเม่ือเปรียบเทียบกบัผลติภณัฑ์ของคู่แขง่ท่ีต้องใช้เวลากวา่ 24 ชัว่โมง โดยปกติแล้วการตรวจสอบ

ประสทิธิผลของการต้านจลุชีพมกัทําโดยการทดสอบกบัวตัถท่ีุอณุหภมูิร่างกาย (37 องศาเซลเซียส) ภายในระยะเวลา 24 

ชัว่โมง ในขณะท่ีซลิเวอร์ชิลด์ลดจํานวนแบคทีเรียให้เหลือน้อยกวา่ระดบัปลอดภยัภายใน 2 ชัว่โมงท่ีอณุหภมิูห้อง (25 องศา

เซลเซียส) กฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดมากขึน้นีใ้กล้เคียงกบัการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงท่ีวตัถมีุแนวโน้มจะอยู่ในอณุหภมิูห้อง

มากกวา่อณุหภมิูของร่างกาย 

ซิลเวอร์ชิลด์ไมไ่ด้ถกูออกแบบมาเพ่ือใช้ทดแทนยาฆา่เชือ้แตเ่พ่ือชว่ยเสริมพลงัในการตอ่สู้กบัแบคทีเรียให้ยาฆา่เชือ้ซิล

เวอร์อยู่บนพืน้ผวิตลอดเวลาและพร้อมท่ีจะปลดปลอ่ยอนภุาคออกมาตลอด 24/7 ซึง่หมายความวา่หากใช้สารฆา่เชือ้เพียง

อย่างเดียวเชือ้แบคทีเรียจะกลบัมาแพร่พนัธุ์ได้ภายใน 120 นาทีแตโ่พลีเมอร์ท่ีมีซลิเวอร์ชิลด์จะป้องกนัแบคทีเรียอยา่งตอ่เน่ือง

ช่วยเพิ่มประสทิธิผลของสารฆา่เชือ้ได้ยาวนานเกินกวา่ 120 นาที 

ซิลเวอร์ชิลด์เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การฆา่เชือ้ด้วยเคมีแบบมาตรฐานท่ีใช้เป็นประจํา

ในสถานพยาบาล บ้าน และพืน้ท่ีสาธารณะ และเน่ืองจากการผสานซิลเวอร์ลงไปในเนือ้โพลิเมอร์ตัง้แตใ่นกระบวนการผลติ ซิล

เวอร์ชิลด์จงึยงัคงประสิทธิภาพแม้วตัถจุะมีรอยบิน่หรือมีรอยขีดขว่น 

 

 



 

ทางเลือกที่ปลอดภยั 

ซิลเวอร์ชิลด์เป็นธาตเุฉ่ือยจนกระทัง่มนัสมัผสักบัสภาพแวดล้อมท่ีเปียกชืน้ซึง่เชือ้แบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ ซิล
เวอร์ชิลด์จะปลดปลอ่ยคณุสมบตัิต้านจลุชีพของธาตเุงินออกมาในปริมาณท่ีเพียงพอตอ่การยบัยัง้ระบบการเผาผลาญอาหาร
ของแบคทีเรียและระงบัการแพร่พนัธุ์ ความแม่นยําของซิลเวอร์ชิลด์ทําให้มนัเป็นอาวธุในการตอ่สู้กบัจลุชีพท่ีเป็นอนัตราย 

เทคโนโลยีซลิเวอร์ของไมโครแบนได้รับการรับรองจากองค์การพทิกัษ์สิง่แวดล้อมแหง่ประเทศสหรัฐอเมริกา(EPA) วา่
ปลอดภยัท่ีจะนําไปใช้งานในรูปแบบต่างๆรวมถงึวสัดท่ีุใช้สมัผสัอาหาร อนภุาคขนาดเล็กท่ีมีรูปทรงพิเศษถกูออกแบบมาเพ่ือ
ปลดปลอ่ยซลิเวอร์ไอออนเร็วกวา่ผลติภณัฑ์ท่ีทําจากธาตเุงินแบบอ่ืนๆถงึแม้วา่อนภุาคจะมีขนาดเลก็แตก็่ยงัมีขนาดใหญ่เกิน
กวา่ท่ีจะถือวา่เป็นนาโนเทคโนโลยีซึง่ช่วยลดความกงัวลของผู้บริโภคบางรายได้ 

ความชาญฉลาดของซิลเวอร์ชิลด์รูปทรงเรขาคณิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์และการได้รับการรับรองจาก EPA หมายความวา่
รัฐบาลยอมรับซิลเวอร์ชิลด์วา่ปลอดภยัสําหรับการนํามาใช้ในวตัถท่ีุมนษุย์หรืออาหารสมัผสั คณุสมบตัิเหลา่นีเ้ป็นข้อได้เปรียบ
ทางการตลาดท่ีสําคญัสําหรับโพลเิมอร์ท่ีผสานซลิเวอร์ชิลด์ 

 

ข้อได้เปรียบด้านการตลาดของซลิเวอร์ชิลด์สาํหรับโพลิเมอร์ 

คณุสมบตัิด้านการตอ่ต้านจลุชีพของซลิเวอร์ชิลด์จากไมโครแบนทําให้ผลติภณัฑ์นา่สนใจยิ่งขึน้สําหรับผู้บริโภคท่ีใสใ่จใน

เร่ืองความสะอาดและผู้ ซือ้ในอตุสาหกรรมต่างๆรวมถึงการดแูลสขุภาพ (เชน่อปุกรณ์โรงพยาบาล) และการก่อสร้าง / ฮาร์ดแวร์ 

(เชน่พืน้ก๊อกนํา้ อปุกรณ์ตดิตัง้ในห้องนํา้พืน้ผิวสว่นบนเคาน์เตอร์ฯลฯ) ผู้บริโภคมองวา่แบรนด์ไมโครแบนเป็นเคร่ืองหมายท่ีสื่อ

ถงึความน่าเช่ือถือท่ีมีคา่ซึง่บง่บอกวา่พวกเขาได้รับการป้องกนัด้วยเทคโนโลยีการยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรียท่ีทนทานและมี

ประสทิธิภาพซึง่จะไม่สง่ผลเสียต่อความปลอดภยัความสมบรูณ์การทํางาน ความงดงามหรือความทนทานของผลติภณัฑ์ 

 

ซลิเวอร์ชิลด์นําไปใช้งานอย่างไร 

ไมโครแบนทํางานร่วมกบัผู้ผลติโพลเิมอร์เป็นรายๆเพ่ือให้การผสานซิลเวอร์ชิลด์ลงในโพลเิมอร์เป็นไปอยา่งเรียบงา่ยและ

ราบร่ืนท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้โดยไม่ทําให้กระบวนการผลติท่ีดําเนินอยูต้่องหยดุชะงกั  

วิศวกรของเราพฒันาและทดสอบสตูรซิลเวอร์ชิลด์สําหรับแตล่ะผลติภณัฑ์ตามแบบท่ีคูค้่าต้องการสตูรท่ีพฒันาเฉพาะ

ผลติภณัฑ์เหลา่นีจ้ะได้รับการทดสอบกบัโพลิเมอร์ของผู้ผลิตทัง้เร่ืองประสิทธิผลด้านการต้านจลุชีพและเพื่อให้แนใ่จวา่ซิลเวอร์

ชิลด์จะไมล่ดความสวยงามหรือทอนประสทิธิภาพใดๆของผลติภณัฑ์ การสง่มอบซลิเวอร์ชิลด์ให้แก่ผู้ผลติในรูปแบบมาสเตอร์



แบตช์ (masterbatchesสารเติมแตง่ในรูปแบบเม็ด) และฝึกอบรมการใช้งานท่ีเหมาะสมให้พนกังานฝ่ายผลติไมโครแบนทําให้

การผสานซิลเวอร์ชิลด์ลงในโพลเิมอร์เป็นไปอย่างงา่ยดาย การทดสอบอย่างตอ่เน่ืองของเราทําให้แนใ่จได้วา่ซลิเวอร์ชิลด์

ทํางานตลอดเวลาและบริการด้านการตลาดของเราช่วยให้ผู้ผลติสามารถใช้ประโยชน์จากช่ือ ไมโครแบนเพ่ือประโยชน์ทาง

การตลาด 

 

ทาํไมต้องไมโครแบน? 

Microban International เป็นผู้ นําระดบัโลกด้านการผสานการปกป้องด้วยเทคโนโลยีการยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรียโดยมี

การรับรู้ถงึแบรนด์46% ซึง่มากกวา่บริษัทเทคโนโลยีการยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรียอื่นๆกวา่สองเท่า 

ตัง้แตค่วามต้องการความทนทานจนถงึการสนบัสนนุด้านการตลาดและการให้คําปรึกษาด้านสทิธิบตัรไมโครแบนมอบ

การบริการท่ีละเอียดและทนัสมยัแก่พนัธมิตรเพ่ือช่วยให้การปรับใช้ผลติภณัฑ์ยาต้านจลุชีพใหมเ่ป็นไปอย่างไร้รอยตอ่ ไมโค

รแบนให้การสนบัสนนุแบบเบด็เสร็จรวมถึงการพฒันาด้านเทคนิคการให้ความช่วยเหลือด้านกฎระเบียบการให้คําปรึกษาด้าน

สทิธิบตัรการฝึกอบรมการสนบัสนนุด้านเทคนิคและการตลาดเพ่ือให้ผลติภณัฑ์ของคณุสามารถออกสูต่ลาดได้อยา่งรวดเร็ว

และมีประสทิธิภาพ 

บริษัทท่ีชาญฉลาดมากกวา่250บริษัทกําลงัใช้ประโยชน์จากแบรนด์ไมโครแบนโดยใช้เป็นจดุสําคญัในการสร้างความ

แตกต่างเพ่ือชว่ยให้ธรุกิจของพวกเขาเติบโตขึน้สําหรับข้อมลูเพิม่เตมิเก่ียวกบัไมโครแบนรวมทัง้กรณีศกึษา คํานิยม การเรียนรู้

และแนวทางปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุและวิธีท่ีธรุกิจของคณุจะมาเป็นสว่นหนึง่ของเร่ืองราวความสําเร็จของเรา กรุณาติดต่อเราในวนันี ้
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